En gratis workshop för dig som driver eller
äger ett företag och vill låta det utvecklas.
Kristianstad 2019-11-22, kl 14.00-16.00
Lund 2019-11-15, kl 14.00-16.00

Vi kör vår uppskattade
Workshop på nytt
Nu med max 8 personer för
bästa dialog

Ägarledda företag
Våga låta företaget växa och utmana dig själv
Efter 13 år som Ägare och med 12 år tillsammans så bjuder vi
på ett långsiktigt perspektiv kring dynamik mellan Ägare och
VD och delar med oss av vår resa och våra utmaningar.
Känsligt - Berörande - Spännande och Utvecklande

En gratis workshop för dig som ägare eller VD för ett företag du vill låta utvecklas
Kristianstad 2019-11-22, kl 14.00-16.00

Lund 2019-11-15, kl 14.00-16.00

Framgångsrika ägarledda bolag har vissa saker
gemensamt

Vi kommer att ge våra båda perspektiv och prata kring
bland annat

Det handlar om att Trygghet, Mod och Kraft










Trygghet för dig som ägare utifrån den stolthet
du har kring vad du skapat.



Mod att våga lämna över din skapelse till någon
annan och modet att ge denna personen möjlighet att ta verksamheten vidare.



Kraft att klara av att stå vid sidan av och bara vara
ägare. Kraft att ha tillit utan att lägga sig i.

Från ägarlett till ägarstyrt
Arbete med advisoryboard & styrelse
Att välja tillväxt eller exit
VD-rollen kontra Ägarrollen
Vision och målsättning
Ägare, bolagetsekonomi och privatekonomi

Så hur gör vi detta? Det är dags att sätta sig ner och
tänka. Företaget behöver en strategi för utveckling och
tillväxt. Vi går igenom några av nycklarna som hjälpt
oss på vägen.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till malin.t@resursforum.se.
Workshopen kostar inget, men om du uteblir utan avanmälan fakturerar vi
500 SEK + moms.

Vill du veta mer om oss?
Resursakademien - Vi är experter på
Ägarledda bolag
Kontakta oss gärna 076-886 33 63,
info@resursakademien.se
resursakademien.se

